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Henrik Old 

landsstýrismaður 

 

 

Svar 

 

upp á 

 

skrivligan fyrispurning nr. S-20/2016 frá Kára P. Højgaard, løgtingsmanni, viðvíkjandi 

undirsjóvartunlum og landsvegakervinum  

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 

1. Hvat er samlaði árligi rakstrarkostnaðurin, umdantikið rentur og avdrátt, fyri at reka 

Vágatunnilin og Norðoyatunnilin? 

2. Trygdarkrøvini fyri undirsjóvartunlarnar herðast regluliga. Er tað rætt, at samsvarandi 

"norskum normum" fyri at halda framtíðar trygdarkrøv og ein støðugt dagførdan 

undirsjóvartunnil, eru útreiðslurnar mettar til áleið íløgukostnaðin 20. hvørt ár? 

3. Ætlar landstýrismaðurin at fylgja norskum krøvum, ella fara vit at hava okkara egnu 

skipan?  

4. Um ja, hvat sigur hon? 

5. Hvussu stór er útreiðslan av at reka samlaða veganetið í Føroyum? 

6. Hvussu stórt er "eftirsleipið" ella manglar í viðlíkahaldinum av landsvegakervinum?   

7. Um kravið um ókeypis ferðslu í undirsjóvartunlunum til Vágar og Klaksvíkar verður 

gingið á møti, hvør verður fíggjarliga ávirkanin á framhaldandi raksturin til 

undirstøðukervið hjá Landsverki? 

8. Kann landstýrismaðurin almannakunngerða spurnarkanningina, ið Tunnilsfelagið læt gera 

millum norðingar og vágafólk, um teirra meining um tunnilsgjald? 

9. Um tað alsamt vaksandi kravi um ókeypis ferðslu í verandi undirsjóvartunlum verður 

gingið á møti, kemur tað so ikki at máa støðið undan einum samhaldsføstum Føroyum og 

eini framtíðarætlan um Suðuroyartunnil. 

 

 

Svar 

 

Til spurning 1 

Raksturin av Vágatunlinum (VT) og Norðoyartunlinum (NT) kostaði ávikavist 7,0 mió.kr og 

9,5 mió.kr í 2016. Ella íalt 16,5 mió.kr. Tá eru avskrivingar ikki íroknaðar.  

 

Í 2015 kostaði raksturin og viðlíkahaldið ávikavist 5,3 mió.kr og 6,4 mió.kr. Íalt 11,7 mió.kr 

fyri báðar tunlarnar. Avskrivingar ikki íroknaðar. 

 

Í miðal og undir vanligum umstøðum kostar tað á leið 1.250 krónur fyri meturin at reka og 

viðlíkahalda ein undirsjóvartunnil. Tá er ikki roknað við møguligum enduríløgum ella 

uppstiging til hægri lógarkrøv og standardar. Avskrivingar eru heldur ikki íroknaðar. 
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VT er 4,9 km langur, og NT er 6,2 km. Við omanfyri nevnda kostnaði fyri meturin er talan um 

árligan rakstrarkostnað fyri VT á 6,1 mió.kr og fyri NT á 7,8 mió.kr. Tvs. íalt 13,9 mió.kr. 

 

Til spurning 2 

Krøv til tunlar broytast støðugt, og ofta verður sagt, at 20.-30. hvørt ár eigur ein stór enduríløga 

ella dagføring at verða gjørd. Talan er tó um metingar í hvørjum einstøkum føri, tvs. ikki krøv.  

 

Í undirsjóvartunlum er harðari umhvørvi enn í landtunlum, og tí má útgerðin t.d vegna tering 

skiftast oftari. Tøknilig útgerð í einum undirsóvartunli verður mett at hava eina livitíð á 10-15 

ár.  

 

Eftir 20-30 ár kann talan bæði vera um enduríløgu og dagføring til nýggjan standard, og tí kann 

tað vera torført at siga nakað avgjørt um upphæddirnar.  

 

Føroysku undirsjóvartunlarnir eru enn ikki so gamlir, at talan hevur verið um størri dagføringar 

ella enduríløgur, og tí er einki fordømi at vísa á.  

 

Taka vit tó ein landtunnil sum Norðskálatunnilin, sum miðskeiðis í 70’unum varð bygdur fyri 

30 mió.kr, so varð hesin 30 ár seinni dagførdur fyri áleið 30 mió.kr.  

 

Upphæddin hevur ikki sama virði 30 ár seinni orsakað av prísvøkstri, men nominelt er hon her 

tann sama. 

 

Undirsjóvartunlarnir verða í dag viðlíkahildinir, so teir uppfylla norsku normarnar og krøv, 

sum vóru galdandi, tá ið teir lótu upp fyri almennari ferðslu í 2002 og 2006.  

 

Skuldu undirsjóvartunlarnir fylgt teimum norsku krøvunum, sum eru galdandi ídag, hevði ein 

slík dagføring kostað á leið 140-160 mió.kr fyri báðar tunlarnar. 

 

Til spurning 3 

Vit eru ikki bundin av at fylgja krøvum í Noregi, men tað kann vera skilagott, tí tey hava fleiri 

og drúgvari royndir við tunlum enn vit. 

 

Til spurning 4 

Sí omanfyri. 

 

Til spurning 5 

Játtanin til rakstur av landsvegahaldinum, sum seinastu árini er munandi minkað, er í dag 42 

mió.kr. Í 1996 var játtanin 61 mió.kr, og hon er sostatt minkað 19 mió.kr ella 30%.  

 

Ógvusliga minkingin hevur havt við sær, at Landsverk (LV) í roynd og veru ikki megna at 

halda landsveganetið nøktandi.  

 

Fyri at halda stand, reka og viðlíkahalda landsveganetið, eigur játtanin at vera 70 mió.kr árliga, 

tvs. 28 mió.kr hægri enn í dag. Umframt eftirsleipið á 375 mió.kr. 
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Vóru undirsjóvartunlarnir partur av landsvegakervinum, og landið skuldi rinda fyri rakstur og 

viðlíkahald, skuldu 14 mió.kr verið fingnar aftrat á rakstrarjáttanini á fíggjarlógini. Tá er ikki 

roknað við enduríløgu og møguligari uppstiging.  

 

Til spurning 6 

Eftirsleipið á landsvegakervinum er í løtuni 375 mió.kr., býtt á landtunlar 150 mió.kr, brúgvar 

25 mió.kr, áleggingar/asfalt 100 mió.kr. og síðuøkir/autoverju o.a 100 mió.kr.  

 

Til spurning 7 

Um tað verður ókeypis at koyra í undirsjóvartunlunum, og tunlarnir verða latnir landinum at 

reka og viðlíkahalda, má játtanin til landsvegahaldið hækka tilsvarandi.  

 

Ger hon ikki tað, og LV má taka av hesi somu játtan til rakstur av landsveganetinum, fellur 

landsveganetið bara tilsvarandi meira í órøkt.  

 

Hetta gongur út yvir trygdina, umframt at royndir vísa, at viðlíkahald, sum er afturút, kostar 

ofta minst tað tvífalda, tá ið ein í síðstu løtu er tvingaður at bjarga tí, sum eftir er. 

 

Í løtuni verða rakstrar- og viðlíkahaldskostnaðirnir í undirsjóvartunlunum mettir til knappar 14 

mió.kr. Tá er ikki roknað við dagføringum og uppstigingum. 

 

Um einki nýtslugjald skal vera í undirsjóvartunlunum frameftir, verður alt annað líka ein 

sparing at heinta í minni umsiting og rakstur av gjaldsstøðum. Ein meting av hesi sparing er 

góðar 2 mió.kr.  

 

Til spurning 8 

Sí hjáløgdu síður, ið eru úrslit úr umrøddu kanning.  

 

Eitt úrslit av spurnarkanningini visir t.d, at 74% av teim spurdu svara, at ’tað skal framhaldandi 

vera eitt minni gjald til viðlíkahald fyri at koyra ígjøgnum VT og NT, eftir at teir eru útgoldnir’.  

 

Verða svarini býtt upp eftir bústaðarøki sæst, at 84% av suðurstreymoyingum svara omanfyri 

nevnda svar. Í Sandoy er talið 91%, Suðuroy 72%, Norðurstreymoy 74%, Eysturoy 73%. Í 

Vágunum og Norðoyggjum er talið 53%. 

 

Til spurning 9 

Kravið um at sleppa at koyra ókeypis í undirsjóvartunlunum kann í ringasta føri hava við sær, 

at LV ikki fær nøktandi játtan til at viðlíkahalda tunlarnar og/ella landsveganetið.  

 

LV mangla longu í dag útivið 30 mió.kr árliga til rakstur av landsvegakervinum umframt 

eftirsleipið á 375 mió.kr. 

 

Hugsa vit longur fram, tá ið lánini í Eysturoyar- og Sandoyartunlunum eru útgoldin, og 

tunlarnir mestur gerast partar av landsvegakervinum, verður,– um einki nýtslugjald verður 

kravt - talan um kanska 25 mió.kr í árligum rakstrarútreiðslum, sum LV skal standa fyri aftrat. 
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Havandi í huga, hvussu rakstrarjáttanin hjá LV til rakstur av landsveganetinum seinastu mongu 

árini er støðugt lækkað, verður tað ein sera stór avbjóðing, um rakstur og viðlíkahald av 

undirsjóvartunlunum eisini skal gerast av LV. 

 

Torført er at siga við vissu, um kravið, um at ferðast ókeypis í undirsjóvartunlunum, fer at forða 

fyri eini verktætlan sum Suðuoyartunlinum, men hetta fer uttan iva at skjóta ein 

Suðuroyartunnil langt út í framtíðina.  

 

Tað er tó eingin ivi um, at eitt ávíst nýtslugjald í verandi undirsjóvartunlum tryggjar raskturin 

og viðlíkahaldið í hesum tunlunum. Í teim nýggju undirsjóvartunlunum eru nýtslugjøld ein 

avgerandi fortreyt.  

 

 

 

Tinganes, 27. februar 2017 

 

 

Henrik Old 

landsstýrismaður 

 

 

Fylgiskjal: 

Gallupkanning mai 2014 

 

 


